
Seznam úkolů č. 19 na středu, 8.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: úterý, 7.4.2020 večer 

Datum odevzdání: do středy, 8.4. do 20 h večer 

Český jazyk: 

1. Procvičování velkých písmen: 

Až vyplníš cvičení a dáš si vyhodnotit, klikni na „zobrazit řešení“ (pod celkovou úspěšností). Až se ti 

zobrazí řešení, klikni na červené křížky (chyby) a zobrazí se ti správné řešení. Promysli to a potom 

klikni na zelenou šipku  vpravo nahoře a zkus cvičení znovu. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4076  

Pokud jsi měl hned napoprvé bez chyby, zadej si toto cvičení: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4976 

Napiš mi, jak jsi byl úspěšný: 

2. Doplň i/í/y/ý/a: (v textu najdeš i slovesa v přítomném čase – píšeme vždy i/í) 

V-chřice stále s-l-. P-sek na pláži v slunečním žátu pál-. Letadla stoupal- stále v-š. Naše maminka nikdy 

nespál- oběd.Saně při závodech táhl- ps-. Saně byl- při závodech taženy ps-. Nakresl- m- něco 

hezkého! Ovce se na noc vracel- na salaš. V dutině staré hrušky s-dl-l- s-korky. Tatínek nás vždycky 

spravedlivě poděl-. Cestu lemoval- v-soké topol-. Muži v-sázel- kolem cesty v-soké topol.-. 

3. Paní učitelka v UčíTelce nám vysvětlí, kromě jiného, co je to nevyjádřený podmět. K práci 

budeš potřebovat pracovní list, který vidíš pod odkazem. Protože máme potíže 

s podtrhováním podmětu a přísudku, přepiš podmět a přísudek vedle vět do tabulky. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000016/video/760916 

            

věta podmět přísudek 

David dnes půjde do knihovny.    

Maminčina známá pracuje v dětském oddělení.   

Ona mu vždy ukáže zajímavé knížky.   

Jedna hned skončí v Davidových rukou.   

Všichni se na oslavě sešli.   

Dali si dobré jídlo.   

Moc jim chutnalo.   

Alex miluje svého psa.   

Našli jsme opuštěného psa.   

Pod našima okny teče vodička.   

Za týden pojedu k babičce.   

Na mapě ukažte řeku Moravu.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4076
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4976
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000016/video/760916


Matematika: 

1. Uklízíme v hlavě:   Jednotky délky a jednotky obsahu 

 

Jednotky délky:  Jednotky obsahu:  

Například: úsečka, bílé lajny kolem 
fotbalového hřiště 

Například: koberec na podlaze, trávník na celé 
ploše fotbalového hřiště 

1 km = 1 000 m 1 km2 = 1 000 000 m2 

 1 ha – hektar (čtverec o stranách 100 krát 100m) 

 1 a - ar (čtverec o stranách 10 krát 10m) 

1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2 

1 dm = 10 cm = 100 mm 1 dm2 = 100 cm2 = 10 000 mm2 

1 cm = 10 mm 1 cm2 = 100 mm2 

 

Ještě jedna pomůcka – jiné tabulky pro převody: 

 

 

 

Použij pomůcky uvedené výše a vyřeš správně příklady: 

Převody jednotek délky: Převody jednotek obsahu: 

3 m = 30 dm  3 m2 = 300 cm2 

5 m = 500 cm 5 m2 = 50 000 cm2 

4 dm =        cm 4 dm2 =        cm2 

80 cm =        mm 80 cm2 =        mm2 

7 km =               m 7 km2 =               m2 

300 mm =      cm 3 000 mm2 =      cm2 

6 m =            cm 6 m2 =            cm2 

23 km =         m 23 km2 =         m2 

 23 km2 =         ha 

 23 km2 =         a 



 

Angličtina: 

1. Učebnice str. 26, spodní část stránky:   than (čti: jazyk mezi zuby a „d“:den) = než 

       Zoo keeper (zú kípr) = ošetřovatel v zoo 

Prohlédni si věty, které si Quizzy a Ziggy říkají.  

Překlad: Dave je menší (kratší) než Bill. Sid je starší než Ben. 

Napiš o ošetřovatelích věty s použitím těchto přídavných jmen (jsou v 2. stupni) a přelož je do 

češtiny: 

 In English česky 

Taller   

Younger   

Fatter   

thinner   

 

2. Pracovní sešit 30/2. Věty můžeš napsat i do sešitu, ale hlavně je napiš sem: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


